
Uitnodiging: Koken met

Culturen

Vrijdag 22 november vanaf 18.00 uur

in Den Domp Haaren



Uitnodiging: Koken met Culturen

Eten verbindt en verbroedert. ‘Koken met Culturen’: Een nieuw initiatief van twee vrijwilligers van

VluchtelingenWerk Haaren. Vrijwilligers en vluchtelingen doen samen boodschappen en maken het eten

klaar, waarna de gasten kunnen genieten van een heerlijke maaltijd. Door samen te eten en kennis te

maken met een andere cultuur kunnen we op een ontspannen manier elkaar beter leren kennen. 

 

Noha en Ghazia uit Syrië bijten de spits af en willen u op
vrijdag 22 november meenemen naar hun wereld.  
 

 

Ghazia woonde in Palmyra en Noha komt uit Aleppo. “Het leven in

Haaren is goed, we zijn veilig en welkom,” zegt Noha. “Eten is heel

belangrijk in de Syrische cultuur, we eten altijd samen. Belangrijk is

dat er altijd veel keuze moet zijn in gerechten. Ook kunnen we nooit

ons eten alleen op eten, we móéten samen delen, dat zit in onze

cultuur.” Als Noha en Ghazia koken voor zichzelf geven ze ook

regelmatig wat van wat ze gekookt hebben aan buurtgenoten of

kennissen. ‘”Het kan niet zo zijn dat mijn buren in de straat de geur

van het eten ruiken en ik nooit iets aan ze geef, vertelt Noha.” In de

Syrische keuken staan rijst, vlees en ook soep centraal, maar we

hebben ook een speciale peper die ontzettend lekker smaakt.” Leer

Noha en Ghazia en anderen kennen tijdens deze avond, u bent van

harte welkom.

 

 

We starten in Haaren en de volgende keer zullen we de maaltijd in

“Het Helvoirthuis” in Helvoirt serveren. 

 

Wanneer: vrijdag 22 november vanaf 18.00 uur

Waar: Den Domp in Haaren

Kosten per persoon: 10 euro voor vier gangen (exclusief drank, dat

kunt u ter plekke betalen)

 

 

Hoe kunt u zich aanmelden als gast?
Stuur een e-mail naar Paul van den Brand:

pvandenbrand@vluchtelingenwerk.nl met uw naam, telefoonnummer

en e-mailadres.

Maak vervolgens 10 euro over op NL17 RABO 0120 5668 69 t.n.v.

VluchtelingenWerk Zuid Nederland o.v. v. Koken voor Culturen locatie

Haaren. Zodra het geld ontvangen is, krijgt u een bevestiging per

mail.

 

 

Het zou leuk zijn als we u vrijdag 22 november in “Den Domp” kunnen

ontvangen.
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